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3 ianuarie 
• Marian Oprişan declară că vizează ocuparea unei funcţii în conducerea na-

ţională a PSD, la congresul din luna ianuarie, în care se va alege noua condu-
cere a partidului. „Consider că a venit momentul ca liderii care au obţinut re-
zultate la alegeri să fie şi cei care conduc partidul“, precizează Oprişan. El a 
refuzat însă să nominalizeze funcţia de care este interesat. 

• Prezent la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), preşedintele 
Traian Băsescu cere Poliţiei să iasă de sub influenţa politicului şi să treacă la 
îndeplinirea principalei sale misiuni: stoparea „mafiotizării aparatului de 
stat“. „Dintre toate instituţiile de apărare naţională, aceasta este cea mai politi-
zată“, declară Băsescu, referindu-se la MAI. „Vă cer în mod categoric distru-
gerea structurilor de tip mafiot care au susţinere politică“, a mai spus acesta. 

4 ianuarie 
• Peste 30 de şefi de departamente, publicişti-comentatori şi redactori de la Eve-

nimentul zilei îşi înaintează demisiile conducerii trustului Ringier. Decizia este 
luată în semn de protest faţă de schimbarea liniei editoriale şi a redactorului 
şef, Dan Turturică, se arată într-un comunicat. 

5 ianuarie 
• Dosarul stenogramelor şedinţelor de lucru ale PSD este trimis de Parchetul 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Parchetul Naţional Anticorupţie, pe motiv 
că faptele sesizate de 11 ONG-uri s-ar încadra în sfera actelor de corupţie. 

• Generalul (r) Ion Mihai Pacepa este repus în drepturi de şeful Serviciului de 
Informaţii Externe (SIE), Gheorghe Fulga. Conform unei decizii judecătoreşti 
care datează din 1999, Pacepa a fost reabilitat de Curtea Supremă de Justiţie, 
dar sentinţa nu a fost pusă în aplicare. Autorităţile mai trebuie să stabilească 
şi valoarea pensiei pe care urmează s-o primească Pacepa, precum şi să-i res-
tituie acestuia averea confiscată (tablouri, sculpturi şi alte opere de artă, dar 
şi sume importante de bani şi cadouri primite de la omologi, în timpul vizite-
lor oficiale). 

                                                

* La elaborarea cronologiei au fost folosite ca surse presa scrisă (Adevărul, Evenimentul Zilei, 
România Liberă, Ziua, Cotidianul şi revistele 22 şi Observator Cultural), paginile de internet ale 
Senatului www.senat.ro, Camerei Deputaţilor www.cdep.ro, Guvernului României www.guv.ro 
şi Preşedinţiei www.presidency.ro, precum şi ale partidelor parlamentare şi extraparlamentare: 
www.pnl.ro, www.pd.ro, www.psd.ro, www.pur.ro, www.ppcd.ro.  
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• Preşedintele Traian Băsescu se pronunţă într-un interviu publicat de ziarul 
Adevărul, în favoarea alegerilor anticipate, „pentru a scăpa de această soluţie 
imorală care se numeşte PUR“: „Sunt un susţinător al alegerilor anticipate, 
pentru că guvernul este într-o situaţie foarte dificilă... E foarte dificil pentru 
Călin Popescu-Tăriceanu să explice şi electoratului, şi celor două partide din 
Alianţă cum poţi să pui un prefect de la un partid care, în campanie, ţi-a fost 
extrem de ostil“. Preşedintele solicită, de asemenea, schimbarea preşedinţilor 
celor două Camere ale Parlamentului. Şeful statului face aprecieri în legătură 
cu principalul partid de opoziţie, PSD, sugerând social-democraţilor o re-
formă adevărată din interior. 

• PD va avea 14 posturi de prefecţi şi 12 de subprefecţi, iar organizatiile jude-
ţene ale partidului vor avea „ultimul cuvânt“ în nominalizarea persoanelor 
pentru ocuparea acestor funcţii, anunţă preşedintele partidului, Emil Boc, 
după şedinţa Biroului Permanent Naţional. Condiţia pentru preluarea unui 
asemenea post este ca persoana respectivă să nu fi fost implicată în acte de co-
rupţie sau să planeze asupra sa suspiciuni de corupţie, declară Emil Boc. 

• Preşedintele Traian Băsescu şi premierul Călin Popescu-Tăriceanu au o între-
vedere privată la Palatul Victoria, în care discută, în principal, probleme de 
politică internă avute în vedere pentru perioada imediat următoare. 

• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu anunţă că Principele Radu de Hohen-
zollern-Veringen îşi va păstra statutul de reprezentant special al guvernului 
pentru integrare, cooperare şi dezvoltare durabilă. 

• Statele Unite dau publicităţii „Raportul privind antisemitismul la nivel glo-
bal“, document care analizează tendinţele sau acţiunile antisemite care au 
avut loc pe mapamond în perioada 1 iulie 2003 – 15 decembrie 2004 şi care 
este redactat de Biroul Democraţie, Drepturi ale Omului şi Muncă din cadrul 
Departamentului de Stat al SUA. Experţii americani îşi exprimă îngrijorarea în 
special faţă de creşterea alarmantă a incidentelor antisemite în Europa. În ceea 
ce priveşte România, experţii Departamentului de Stat critică atitudinea mem-
brilor fostului guvern PSD faţă de negarea Holocaustului din România. 

6 ianuarie 
• Liderul senatorilor PNL, Nicolae Vlad Popa, declară că „Alegerile anticipate 

reprezintă un exerciţiu necesar în situaţia în care PSD ar bloca Alianţa D.A., în 
Parlament, pentru a-şi pune în practică programul de guvernare“. 

7 ianuarie 
• Ion Iliescu se întâlneşte cu preşedintele PSD, Adrian Năstase, la Scroviştea, 

unde discută strategiile pentru viitorul apropiat al PSD. Sunt prezenţi Nicolae 
Văcăroiu şi Octav Cozmâncă. 

• Cabinetul Tăriceanu numeşte 36 de prefecţi ai PNL, PD şi UDMR, principalul 
criteriu de selecţie fiind competenţa, potrivit declaraţiilor premierului liberal. 
Prefecturile Botoşani, Brăila, Călăraţi, Mehedinţi, Vâlcea şi Vrancea sunt deo-
camdată vacante însă PUR va putea să opteze pentru cinci dintre ele. 

8 ianuarie 
• Preşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Năstase, trimite o sesizare Curţii 

Constituţionale, cerând soluţionarea unui „conflict juridic“ între preşedinte şi 
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Camera inferioară a Parlamentului, în direcţia suspendării preşedintelui Ro-
mâniei. În document, Adrian Năstase invocă Articolul 146, alineatul e din 
Constituţie, referitor la soluţionarea conflictelor juridice dintre autorităţile pu-
blice. Demersul său este o reacţie la declaraţiile făcute de preşedintele Traian 
Băsescu şi publicate în ziarul Adevărul de joi 6 ianuarie. 

• Umaniştii decid în cadrul Biroului Permanent să rămână la guvernare, con-
tinuând însă să-i susţină în Parlament pe preşedintii pesedişti ai celor două 
Camere, Nicolae Văcăroiu şi Adrian Năstase. PUR renunţă la posturile de 
prefecţi, dar menţionează că liderii PUR nu-şi vor schimba strategia politică 
la nivel local şi vor continua să colaboreze cu PSD acolo unde există înţele-
geri în acest sens. Preşedintele interimar al PD, Emil Boc, declară că decizia 
PUR de a rămâne la guvernare este una „relativ previzibilă“, ea fiind de na-
tură să rezolve o parte din „ambiguităţile“ legate de menţinerea actualei 
conduceri a Camerelor şi de asigurarea majorităţilor în consiliile locale. El a 
precizat că posturile de prefecţi refuzate de PUR vor fi cel mai probabil 
preluate de Alianţa PNL-PD. La rândul său, PNL s-a declarat surprins de 
faptul că PUR „nu înţelege, în continuare, necesitatea coerenţei activităţii 
administraţiei publice locale şi centrale“. UDMR, prin vocea senatorului 
Eckstein-Kovacs Peter, a susţinut că umaniştii au luat o hotărâre responsa-
bilă, care dovedeşte „maturitate“. 

9 ianuarie 
• Liderul PD, Cozmin Guşă declară, referindu-se la o posibilă fuziune PNL-PD, 

că democraţii „ar trebui să se mute către zona populară“. Potrivit lui Guşă, ar 
trebui să fie luat în calcul, în problema fuziunii, şi un partid ca URR, „format 
din tineri profesionişti“, dar şi PNŢCD „sau o anumită zonă din PNŢCD, care 
este deschisă unor acţiuni“. 

• Mihai Lupoi, vicepreşedinte al PRM, demisionează din partid şi îşi explică 
gesstul printr-o scrisoare făcută publică în care se plânge de lipsa unor struc-
turi democratice în interiorul partidului. 

10 ianuarie 
• Biroul Permanent al PRM denunţă protocolul semnat cu Blocul Naţional Sin-

dical (BNS) din cauza „gravei încălcări“ de către BND şi BNS a prevederilor 
privind colaborarea parlamentară şi decide excluderea din partid a celor cinci 
deputaţi care au candidat pe listele PRM la recomandarea BNS, acestora 
fiindu-le retras sprijinul parlamentar. Deputaţii, Mircea Giurgiu (Cluj), Olguţa 
Coplea (Bacău), Costel Ovidenie (Ilfov), Dan Mocănescu (Constanţa) şi Ion 
Stoica (Gorj) au precizat că vor rămâne independenţi. „Noi am avut cu PRM 
doar o înţelegere electorală. Este comic că protocolul este denunţat acum din 
moment ce el a murit de facto de acum o lună“, a declarat preşedintele parti-
dului Blocul Naţional Democrat (PBND), Florin Bejan. 

11 ianuarie 
• Ion Iliescu revine în PSD şi primeşte de la organizaţia sectorului 1 carnetul de 

membru cu numărul 1. 
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12 ianuarie 
• Prezent la festivitatea organizată la Institutul Naţional al Magistraturii cu oca-

zia debutului noului Consiliu Superior al Magistraturii, preşedintele Româ-
niei le reaminteşte membrilor CSM lipsa acută de încredere a cetăţenilor în 
Justiţie şi le cere eforturi susţinute în vederea ameliorării acestei situaţii. 

• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu declară că România nu va majora taxa pe 
valoarea adăugată şi va negocia cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) un 
deficit bugetar cuprins între 1 şi 1,5% din PIB, pentru a contrabalansa efectele 
introducerii cotei unice de impozitare. Premierul respinge o eventuală posibi-
litate de majorare a nivelului actual al TVA, de 19%, pentru a recupera din în-
casările pierdute prin aplicarea cotei unice. 

13 ianuarie 
• Membrii Colegiului CNSAS îi solicită directorului SRI, Radu Timofte, să pre-

dea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) ar-
hiva fostei Securităţi, instrumentele de evidenţă ale acesteia şi clădirea unde 
este depozitată. 

• Liderul PUR, Dan Voiculescu, declară că umaniştii nu vor susţine intenţia PD 
referitoare la schimbarea liderilor PSD, Adrian Năstase şi Nicolae Văcăroiu, 
de la şefia Camerei Deputaţilor şi a Senatului atât timp cât cei doi preşedinţi 
rămân „compatibili“ cu funcţiile pe care le au. 

• Avocatul lui Miron Cozma depune, în baza Articolului 7 din Legea 544/2004 
privind contenciosul administrativ, la Registratura Generală a Administra-
ţiei Prezidenţiale o plângere împotriva decretului emis de Ion Iliescu prin 
care fostul preşedinte a revocat propriul decret de graţiere a fostului lider al 
minerilor. 

• Guvernul aprobă în cadrul şedinţei săptămânale numirea în funcţie a următo-
rilor prefecţi: Ion Diaconu (judeţul Botoşani – PNL), Nicolae Mitroi (judeţul 
Brăila – PNL), Gavril Soran (judeţul Caraş-Severin – PNL), Jenel Şerban (jude-
ţul Călăraşi – PNL, fost PUR), Anuţa Handolescu (judeţul Vâlcea – PD) şi Ion 
Oprea (judeţul Vrancea – PD). 

14 ianuarie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu menţionează că Alianţa PNL-PD, UDMR 

şi PUR va semna, în maximum zece zile, un protocol politic de colaborare. Vi-
cepreşedintele PUR, Codruţ Sereş, confirmă faptul că partidul pe care-l repre-
zintă a primit şi studiază proiectul de document privind colaborarea în cadrul 
coaliţiei guvernamentale. 

• Generalul de armată Constantin Degeratu este numit în funcţia de consilier de 
stat la Departamentul Securităţii Naţionale al Preşedinţiei. 

15 ianuarie 
• Liderul democrat, Radu Berceanu, declară la Craiova că toţi cei care ocupă 

funcţii în care au fost numiţi vor fi schimbaţi, iar cei care au implicat instituţi-
ile pe care le-au condus în campania electorală a PSD vor răspunde penal. 
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16 ianuarie 
• Preşedintele PSD Cluj, Ioan Rus, declară că nu agreează conducerea bicefală 

sau colegială a partidului. „În acest moment, partidul nostru are un preşe-
dinte, pe Adrian Năstase, Congresul partidului fiind singura instanţă care va 
decide asupra viitorului lider. PSD nu are nevoie de o conducere multicefală, 
care să reprezinte unele grupuri sau curente, ci are nevoie de un preşedinte 
care să-i reprezinte pe toţi membrii de partid“, menţionează Rus. 

17 ianuarie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu efectuează o vizită oficială în Ungaria, înso-

ţit de ministrul de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, 
învăţământului şi integrării europene, Markó Béla, ministrul afacerilor externe, 
Mihai-Răzvan Ungureanu, ministrul administraţiei şi internelor, Vasile Blaga, 
ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, Gheorghe Dobre, minis-
trul mediului şi gospodăririi apelor, Sulfina Barbu. Primul-ministru se întâl-
neşte cu preşedintele Republicii Ungare, Ferenc Madl, cu preşedintele Parla-
mentului ungar, Katalin Szili şi cu omologul său ungar, Ferenc Gyurcsany. 

• Preşedintele Traian Băsescu aprobă hotărârea Consiliului Suprem de Apărare 
a Ţării (CSAT) prin care se suplimentează efectivele militare româneşti din 
Irak cu 100 de infanterişti. Şeful statului aprobă şi retragerea unui detaşament 
de geniu format din 45 de militari din cadrul misiunii „Althea“ din Bos-
nia-Herţegovina, precum şi trimiterea unor cercetaşi şi specialişti în deminări 
în Bosnia-Herţegovina. 

18 ianuarie 
• Liderii politici ai Alianţei decid schimbarea din funcţia de secretar de stat din 

MAI a generalului Toma Zaharia. 

19 ianuarie 
• „România şi Bulgaria mai au foarte multe de făcut pentru a putea adera la 

Uniunea Europeană“, afirmă comisarul european pentru extindere Olli Rehn 
în cadrul şedinţei Comisiei de politică externă din cadrul Parlamentului Euro-
pean. Olli Rehn a anunţat cu acest prilej intensificarea monitorizării celor 
două ţări candidate din partea Comisiei Europene, pentru a se asigura astfel 
de îndeplinirea angajamentelor asumate. Olli Rehn a reamintit în faţa Comi-
siei de politică externă a PE că activarea clauzei de salvgardare pentru Româ-
nia în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, ca şi pentru concurenţă, se poate 
face doar cu majoritatea calificată a membrilor Consiliului European. 

20 ianuarie 
• Reprezentanţii comunităţii evreieşti din România comemorează la Sinagoga 

Mare pogromul legionar din 21-23 ianuarie 1941 de la Bucureşti. La ceremonie 
participă marele rabin Menahem Hacohen, consilierul prezidenţial Andrei 
Pleşu, ministrul culturii şi cultelor, Mona Muscă, alături de mai mulţi parla-
mentari, PS Vincenţiu Ploieşteanu, episcop vicar patriarhal, ambasadorul 
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Statului Israel la Bucureşti, Rodica Gordon Radian, şi Victor Ioanid, director al 
Memorialului Yad Vashem din Washington. Preşedintele Traian Băsescu a 
transmis un mesaj cu această ocazie, citit în cadrul manifestării de către consi-
lierul prezidenţial Claudiu Săftoiu. 

21 ianuarie 
• Preşedintele Traian Băsescu face o vizită oficială la Chişinău, ca urmare a unei 

invitaţii adresate de omologul său, Vladimir Voronin. Discuţiile dintre delega-
ţii s-au axat pe integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi pe 
sprijinul pe care România poate să-l acorde în acest sens. Traian Băsescu a asi-
gurat că România va fi un avocat în favoarea progreselor către Vest, iar 
Vladimir Voronin a apreciat că experienţa ţării noastre poate fi de folos Mol-
dovei pe calea integrării. 

• Ministrul delegat al Autorităţii Naţionale de Control (ANC), umanistul Sorin 
Vicol, îşi dă demisia din această funcţie, pe motiv că atribuţiile instituţiei „au 
fost sensibil diminuate“ după ce Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) şi 
Garda Financiară au trecut sub controlul Ministerului Finanţelor. Purtătorul 
de cuvânt al PUR, Bogdan Piţigoi, menţionează că umaniştii renunţă la postul 
de ministru al ANC, dar că vor rămâne la guvernare. 

• După aproximativ o săptămână de negocieri, se face cunoscut numele noului 
prefect al Capitalei: Mioara Mantale, membră în Consiliul Primăriei Generale 
a Municipiului Bucureşti. 

22 ianuarie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu acuză fostul Executiv de „acţiuni irespon-

sabile“ pe bani publici, iniţiate îndeosebi în anul electoral 2004, avertizând că 
acestea se răsfrâng acum în mod negativ asupra bugetului şi economiei. 

• Liderul organizaţiei PNL Covasna, Ioan Bălan, va fi exclus din partid, anunţă 
preşedintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, care precizează că decizia s-a luat 
la ultima şedinţă a Consiliului Naţional de Conducere al Alianţei PNL-PD şi 
că va fi ratificată în Delegaţia Permanentă a PNL din 28 ianuarie. 

23 ianuarie 
• Liderii Acţiunii Populare refuză unificarea cu PNŢCD şi URR în vederea con-

stituirii unui Partid Popular pe motiv că acţiunea ar fi doar o operaţie de ima-
gine. „Manifesul popular“ care ţinteşte formarea unui nou partid popular 
creştin-democrat, semnat de PNŢCD şi URR, la care au aderat AP şi PCD, nu 
reprezintă decât o simplă „operaţie de imagine“, au precizat liderii AP, în 
urma reuniunii Biroului Executiv al formaţiunii. 

24 ianuarie 
• Preşedintele României, Traian Băsescu, participă la manifestările desfăşurate 

la Iaşi, dedicate celei de-a 146 aniversări a Unirii Principatelor. Şeful statului 
este însoţit de ministrul agriculturii, Gheorghe Flutur şi de şeful Cancelariei 
primului-ministru, Aleodor Frâncu. 
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• Andrei Pleşu este decorat cu Marea Cruce de Merit cu Stea a Ordinului de 
Merit al Republicii Federale Germania, ca recunoaştere a meritelor sale deose-
bite în favoarea acestei ţări. Consilierul de politică externă al preşedintelui 
Traian Băsescu a primit această distincţie, conferită de către preşedintele fede-
ral Horst Kohler, de la ambasadorul german la Bucureşti, Wilfried Gruber. 
Prin aceasta, Germania onorează angajamentul îndelungat al lui Andrei Pleşu 
pentru binele relaţiilor germano-române. 

25 ianuarie 
• Nicolae Mischie, ex-preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, este reţinut seara 

de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, pentru 24 de ore. 
Mischie este cercetat în acest dosar pentru abuz în serviciu contra intereselor 
publice şi fals în înscrisuri oficiale, în legătură cu lucrări şi plăţi fictive, 
nejustificate, în valoare de circa două miliarde lei, plătite în 2003 către firma 
americană SC ARC SA Tg. Cărbuneşti. 

• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu efectuează o vizită de două zile la Bruxel-
les, în cursul căreia are întâlniri cu oficialităţi europene. La sfârşitul întrevede-
rii cu preşedintele Parlamentului European, Josep Borell, premierul român se 
declară optimist în privinţa şanselor României ca viitor membru UE. 

26 ianuarie 
• Vicepreşedintele democrat Adriean Videanu este desemnat de conducerea PD 

candidatul acestui partid la Primăria Generală a Bucureştilor. „Desemnarea 
lui Adriean Videanu este o continuare firească a politicii PD de a utiliza cele 
mai bune resurse umane în alegerile locale, ca o formă de respect pentru cetă-
ţeni“, a spus Emil Boc, într-o conferinţă de presă, la finalul reuniunii liderilor 
democraţi. 

• Ion Iliescu declară după şedinţa grupului parlamentar al PSD desfăşurată la 
Senat, că grupul pe care-l conduce are „poziţie negativă“ faţă de introducerea 
cotei unice. El a menţionat că prin introducerea cotei unice de impozitare vor 
fi afectate bugetul de stat şi bugetele locale. 

27 ianuarie 
• Senatorii, reuniţi în sesiune extraordinară, adoptă cu 76 de voturi „pentru“, 39 

„împotrivă“ şi două abţineri, Ordonanţa de Urgenţă referitoare la suspenda-
rea preluării de către AVAS a creanţelor RAFO şi CAROM. Situaţia RAFO se 
va lămuri abia peste 90 zile, când guvernul Tăriceanu va decide dacă statul va 
prelua sau nu datoriile rafinăriei. 

• Senatorii aprobă în sesiune extraordinară, cu 58 de voturi „pentru“, 53 „îm-
potrivă“ şi o abţinere modificările aduse Codului Fiscal, cele mai impor-
tante vizând introducerea cotei unice de impozitare de 16% şi impozitarea 
cu 10% a dividendelor aferente anului 2004. Senatorii PRM şi PSD s-au pro-
nunţat încă de la început împotriva cotei unice, în timp ce reprezentanţii 
PNL-PD, UDMR şi PUR au susţinut prevederile promovate de guvernul 
Tăriceanu. 
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28 ianuarie 
• Într-un comunicat al Curţii Constituţionale se precizează că plenul Curţii, prin 

Decizia 53/28 ianuarie, a constatat că declaraţiile preşedintelui României pu-
blicate în 6 ianuarie, în ziarul Adevărul, nu au dat naştere unui conflict juridic 
de natură constituţională între autorităţile publice – preşedintele României şi 
cele două Camere ale Parlamentului României. Decizia este definitivă şi tre-
buie comunicată preşedintelui României, preşedintelui Camerei Deputaţilor şi 
preşedintelui Senatului, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al României. 

• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu semnează mai multe numiri pentru func-
ţii de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice, la Ministerul Economiei 
şi Comerţului, la Ministerul Integrării Europene, la Ministerul Sănătăţii, la Mi-
nisterul Apărării Naţionale, la Ministerul Muncii, la Ministerul Justiţiei, la Mi-
nisterul Educaţiei şi Cercetării, la Ministerul Culturii şi Cultelor, la Ministerul 
Mediului şi Gospodăririi Apelor, la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dez-
voltării Rurale etc. 

• Preşedintele Partidului Popular European, Wilfried Martens, exclude orice 
posibilitate ca PRM să facă parte din această formaţiune politică. Potrivit vice-
preşedintelui PNŢCD, Mihai Marinescu, refuzul PPE de a accepta partidul lui 
Vadim în familia creştin-democraţiei europene ţine de faptul că PRM nu a răs-
puns nici unui criteriu necesar aderării. 

29 ianuarie 
• Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Dan Lupaşcu, solicită di-

rectorului SRI şi procurorului general al României să se verifice informaţiile 
publicate în mass-media privindu-l pe procurorul Ilie Picioruş. Lupaşcu cere 
să se comunice Consiliului dacă Picioruş figurează în structura fostelor or-
gane de securitate şi în ce calitate. Totodată, Dan Lupaşcu a solicitat CNSAS 
să fie verificaţi membrii Consiliului, precum şi secretarul general şi adjunc-
tul acestuia. 

31 ianuarie 
• Fostul preşedinte al liberalilor, Valeriu Stoica, prezintă o moţiune care cu-

prinde viziunea sa asupra fuziunii PNL cu PD, precum şi o „Scrisoare către li-
berali“, conţinând argumentele sale în favoarea unificării. 

• Partidul Blocului Naţional Democrat (PBND) decide demararea negocierilor 
privind participarea sa la proiectul politic de constituire în România a unui 
partid popular creştin democrat, lansat de către Partidul National Ţărănesc 
Creştin Democrat (PNŢCD) şi Uniunea pentru Reconstrucţia României (URR), 
prin „Manifestul Popular“, la care au aderat şi Acţiunea Populară (AP) şi 
Partidul Creştin Democrat (PCD). 

1 februarie 
• Ca urmare a contestaţiei formulate pe 12 ianuarie de Adrian Năstase, Curtea 

Constituţională hotărăşte prin Decizia nr. 62 că prevederile Articolului 25 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, care permite ca membrii Biroului Per-
manent să fie revocaţi şi de alte grupuri parlamentare decât cele care i-au 
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susţinut, sunt neconstituţionale. Acest articol prevede că „oricărui membru al 
Biroului Permanent i se poate revoca mandatul înainte de expirarea acestuia, 
la cererea motivată a grupului parlamentar care l-a propus sau a cel puţin 
unei treimi din numărul deputaţilor provenind din minimum trei grupuri 
parlamentare“. 

• Preşedintele Traian Băsescu şi-a urmat angajamentul de a consolida parte-
neriatul strategic pe axa Bucureşti-Londra-Washington, cu o vizită în Marea 
Britanie, ale cărei rezultate au fost estimate ca foarte bune. Şeful statului, înso-
ţit de ministul de externe, Mihai-Răzvan Ungureanu, de cel al internelor, 
Vasile Blaga şi de consilierii prezidenţiali Andrei Pleşu, Theodor Stolojan şi 
Adriana Săftoiu, a avut întrevederi cu premierul Tony Blair, cu Lordul Primar 
al Londrei, dar şi cu Prinţul Charles de Wales. Delegaţia română a primit asi-
gurări că România, atât timp cât îşi va îndeplini angajamentele asumate în 
procesul de aderare, se va bucura de un real sprijin din partea Marii Britanii. 
Ridicarea obligativităţii vizelor pentru cetăţenii români care călătoresc în Ma-
rea Britanie a fost abordată la mai toate întâlnirile. 

• Senatorii validează cu 120 de voturi „pentru“ şi trei „împotrivă“ noua condu-
cere: în funcţiile de vicepreşedinţi sunt aleşi Teodor Meleşcanu şi Radu 
Berceanu (PNL-PD), Corneliu Vadim Tudor (PRM) şi Sabin Cutaş (PUR). Pen-
tru posturile de secretari ai Senatului sunt votaţi Paula Ivănescu (PNL-PD), 
Antonie Iorgovan (PSD), Mihai Ungheanu (PRM) şi Zoltan Valentin Puskaş 
(UDMR). Chestori ai Senatului sunt desemnaţi Nicolae Vlad Popa (PNL-PD) 
şi Şerban Nicolae (PSD). 

2 februarie 
• Preşedintele Traian Băsescu şi omologul său de la Chişinău, Vladimir 

Voronin, au o convorbire telefonică privind problematica Republicii Moldova, 
abordată în cadrul întâlnirii dintre premierul britanic Tony Blair şi şeful statu-
lui român. Băsescu l-a informat pe Voronin că, în cadrul discuţiei cu premie-
rul Tony Blair, a prezentat opinia exprimată de toate forţele politice din Repu-
blica Moldova, care s-au pronunţat în unanimitate pentru integrarea în Uniu-
nea Europeană a acestei ţări. 

• George Vodislav, fost membru în Comitetul Naţional de Coordonare Poli-
tică al AP şi preşedinte al organizaţiei sectorului 2, declară la conferinţa de 
presă a PNŢCD că a decis să revină în PNŢCD, alături de alţi 50 de oameni 
din Capitală. 

• Conducerea democraţilor refuză validarea lui Cozmin Guşă ca lider al grupu-
lui parlamentar al PD din Camera Deputaţilor, aducând ca argument Statutul 
partidului, care prevede la Articolul 158, alineatul 2 o activitate parlamentară 
minimă de doi ani pentru a ocupa această funcţie. 

3 februarie 
• Deputatul democrat, Cozmin Guşă, declară că în cazul în care preşedintele 

Traian Băsescu va continua să se implice în viaţa internă a PD, după modelul 
aplicat în trecut de Ion Iliescu, va fi „extrem de nociv“ pentru mediul politic 
românesc. 

• Adriean Videanu, vicepreşedinte al PD, neagă existenţa unor tabere în condu-
cerea partidului, dar admite că personalitatea lui Traian Băsescu a lăsat un gol 



490 RALUCA ALEXANDRESCU 

Romanian Political Science Review • vol. V • no. 2 • 2005 

de autoritate la vârful acestei formaţiuni, „gol ce nu poate fi umplut în această 
perioadă de o singură persoană“. 

• Preşedintele PSD, Adrian Năstase, se întâlneşte cu oficiali ai Partidului Demo-
craţilor de Stânga din Italia, precum şi cu preşedintele Partidului Socialiştilor 
Europeni, Poul Nyrup Rasmusen, dar şi cu viceliderul acestei formaţiuni, 
Josep Borell. 

• Începe la Palatul Parlamentului Congresul PNL. 

4 februarie 
• Conducerile filialelor judeţene ale PNL, PD şi PUR lipsesc pentru a doua oară 

consecutiv de la întâlnirea cu UDMR, programată pentru negocieri în vederea 
„împărţirii“ instituţiilor descentralizate. 

• Preşedintele Traian Băsescu declară la postul public de radio că România nu 
se îndreaptă în nici un caz spre o republică prezidenţială, aşa cum au afirmat 
unii comentatori politici. Şeful statului a amintit că a dat asigurări încă din 
campania electorală asupra faptului că va fi un preşedinte implicat, sigur pe 
el, la limita Constituţiei, la limita conceptului de preşedinte care are obligaţia 
să reprezinte interesele poporului român în fata instituţiilor statului. 

5 februarie 
• Comitetul Naţional de Conducere al PNŢCD aprobă schimbarea numelui par-

tidului în Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD), scopul fiind realizarea 
proiectului de unificare a forţelor creştin-democrate şi populare într-o singură 
formaţiune cu această denumire. Delegaţii au adoptat această decizie cu 194 
de voturi „pentru“, 6 „împotrivă“ şi 5 abţineri. 

• Continuă Congresul PNL, care alege noile structuri de conducere şi adoptă 
moţiunea propusă de Călin Popescu-Tăriceanu. Pentru cele 13 posturi din Co-
mitetul Executiv (CEx) şi-au depus candidatura 26 de liberali din toate filia-
lele. În ordinea voturilor obţinute, în CEx au intrat Teodor Atanasiu, Aleodor 
Frâncu, Victor Dobre, Romeo Stavarache, Ovidiu Drăgănescu, Gheorghe Şte-
fan, Cornel Popa, Marius Nicoară, Ludovic Orban, George Scutaru, Vlad 
Moisescu, Gabriel Sandu şi Florin Popescu. Membri supleanţi au fost aleşi 
Cornel Ştirbeţ, Varujan Vosganian şi Mircia Muntean. Bogdan Olteanu a obţi-
nut un nou mandat de preşedinte al Curţii de Onoare şi Arbitraj, iar Dan 
Iliescu a fost ales în fruntea Comisiei de cenzori a PNL. Sunt, de asemenea, 
prezentate şi dezbătute două moţiuni. Cea a fostului preşedinte liberal, 
Valeriu Stoica, referitoare la realizarea unui pol politic de centru-dreapta, prin 
fuziunea formaţiunii liberale cu PD, întruneşte doar 84 de voturi „pentru“ şi 
66 de abţineri. Moţiunea lui Călin Popescu-Tăriceanu – „Liberalii pentru Româ-
nia“ – este aprobată cu majoritate de voturi, din 1200 de delegaţi votând îm-
potrivă doi, iar şase s-au abţinut. 

• Ion Iliescu apreciază după reuniunea BExC a Tineretului Social Democrat 
(TSD), că statutul de partid de opoziţie poate să se transforme într-un benefi-
ciu, fiind un „purgatoriu“ necesar, un prilej pentru un partid de a se „deba-
rasa“ de oportunişti şi „fripturişti“. 

• Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, afirmă că se va prezenta la Parche-
tul General dacă va fi citat ca martor în dosarul evenimentelor din decembrie 
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1989. Liderul PSD a menţionat că a sprijinit întotdeauna cercetările referitoare 
la Revoluţia din 1989, indiferent în ce situaţie s-a aflat. 

6 februarie 
• Purtătorul de cuvânt al PSD, Titus Corlăţean, anunţă intenţia partidului său 

de a solicita în scris Birourilor Permanente ale celor două Camere ale Parla-
mentului înfiinţarea unei comisii de anchetă privind acuzaţiile de fraudare a 
alegerilor din noiembrie 2004. 

7 februarie 
• Liderul grupului PD din Camera Deputaţilor, Cristian Rădulescu, declară că 

ambiţiile lui Cozmin Guşă de a candida pentru şefia Partidului Democrat „de-
păşesc cu mult prevederile statutului pe care orice membru al partidului ar 
trebui să le respecte“. 

• Preşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Năstase, anunţă că solicitarea PSD 
privind constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea 
acuzaţiilor referitoare la fraudarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 
2004, depusă în ziua precedentă, va fi analizată într-o şedinţă a Birourilor Per-
manente reunite. 

• Camera Deputaţilor adoptă cu doar 10 voturi împotrivă şi 7 abţineri Ordo-
nanta nr.118/2003 privind transferarea datoriilor Rompetrol în obligaţiuni. 
Deputaţii PNL, PD şi PSD votează „pentru“. 

8 februarie 
• Democratul Cozmin Guşă şi ceilalţi membri ai Iniţiativei 2003 decid să pără-

sească funcţiile de conducere din PD, alegând să rămână simpli membri ai 
partidului. Alături de Guşă au hotărât să mai plece din BPN al PD Lavinia 
Şandru şi Aurelian Pavelescu. 

• Preşedintele TVR, Valentin Nicolau, îşi depune cererea de demisie condi-
ţionată, la Camera Deputaţilor. Documentul urmează să intre în vigoare în 
ziua în care preşedintele Traian Băsescu va promulga noua Lege de organi-
zare şi funcţionare a TVR. 

• Preşedintele Traian Băsescu participă la manifestările legate de împlinirea a 
15 ani de la înfiinţarea SIE, unde reafirmă sprijinul Preşedinţiei şi Guvernului 
pentru continuarea procesului de modernizare a SIE. 

• Senatorii Mircea Geoană (PSD) şi Norica Nicolai (PNL) anunţă, după o vizită 
la Washington, cu ocazia „Micului dejun de rugăciune“, că SUA intenţionează 
să instaleze un subcomandament militar la Constanţa şi să înfiinţeze un poli-
gon pentru antrenamentul soldaţilor la Babadag (Tulcea). 

• Biroul Permanent Central (BPC) al PNL desemnează noi membri în Consiliul 
Naţional de Conducere (CNC) al Alianţei D.A., ca urmare a modificărilor la 
vârful partidului, survenite după congres. Formaţiunea liberală va fi repre-
zentată în CNC de vicepreşedinţii Teodor Meleşcanu, Mona Muscă, Gheorghe 
Flutur, Dan Radu Ruşanu şi Puiu Haşotti, precum şi de patru dintre membrii 
BPC, respectiv Mihai Voicu, Dan Motreanu, Eugen Nicolăescu şi Adrian 
Iorgulescu. Liderii PNL stabilesc ca Dan Motreanu, preşedintele Tineretului 
Liberal, să fie desemnat secretar general interimar al partidului. 
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9 februarie 
• Cozmin Guşă, Aurelian Pavelescu, Lavinia Şandru îşi dau demisia din Parti-

dul Democrat, după ce conducerea democrată a recomandat organizaţiilor 
din care aceştia fac parte excluderea lor din partid. Colegiul Director al PD, 
reunit la Palatul Parlamentului, a apreciat – în baza Articolului 26 din Statutul 
partidului – că cei trei au adus prejudicii partidului prin declaraţiile şi activi-
tăţile lor. 

• Un comunicat al conducerii PNŢCD anunţă intenţia acestui partid de a reco-
manda filialelor judeţene ale PNŢCD să facă propuneri de reprimiri în partid 
a membrilor excluşi sau de anulare a sancţiunilor pentru cei cărora li s-au 
aplicat asemenea măsuri. 

• În cadrul Biroului Executiv Central al PSD, Ion Iliescu prezintă un Raport des-
pre starea PSD în care lansează acuzaţii la adresa celor consideraţi vinovaţi de 
eşecul PSD în alegeri şi denunţă „ciocoismul unor lideri, parvenitismul, atitu-
dinea dispreţuitoare, intoleranţa, exclusivismul, comportamentele nedemo-
cratice, dorinţa de îmbogăţire pe orice căi“. 

10 februarie 
• Adriean Videanu, vicepreşedinte al Partidului Democrat, este desemnat drept 

candidat la funcţia de primar general al Capitalei din partea Alianţei Dreptate 
şi Adevăr PNL-PD. Consiliul Naţional de Conducere al Alianţei D.A., reunit 
într-o şedinţă extraordinară, ia această decizie în urma reverificării sondajelor 
de opinie efectuate de CURS şi CSOP. 

12 februarie 
• La Alba Iulia are loc reuniunea PD a reprezentanţilor locali – primari, prefecţi, 

preşedinţi de consilii judeţene – care decide înfiinţarea unei comisii pentru 
dezvoltare locală şi regională care să accelereze măsurile de reformă în admi-
nistraţia locală. 

13 februarie 
• Are loc la Palatul Parlamentului Consiliul Naţional al PER. Cei 87 de membri 

ai Consiliului îşi propun integrarea în Internaţionala Verzilor şi extinderea re-
ţelei de filiale locale a PER în toate comunele, oraşele şi municipiile din judeţe. 

14 februarie 
• Preşedintele Traian Băsescu începe o vizită de lucru, de două zile, în Federa-

ţia Rusă, la invitaţia omologului său, Vladimir Putin. În cadrul vizitei, preşe-
dintele Băsescu are o discuţie cu preşedintele Federaţiei Ruse, urmată de un 
dineu de lucru oferit de gazde delegaţiei oficiale a României. Şeful statului 
român este însoţit de ministrul de stat Gheorghe Copos, ministrul afacerilor 
externe, Mihai-Răzvan Ungureanu, de consilierii prezidenţiali Theodor 
Stolojan şi Adriana Săftoiu, de secretarul de stat din Ministerul Economiei, 
Dan Victor Alesandru şi directorul Departamentului de Comerţ Exterior, 
Mircea Toader. 
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• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu are la Palatul Victoria, o întrevedere cu 
şefii misiunilor diplomatice reprezentând statele membre UE şi NATO pentru 
a prezenta priorităţile de politică externă şi internă ale guvernului. 

15 februarie 
• Preşedintele PUR, Dan Voiculescu, afirmă că va analiza intenţia PSD de a con-

stitui o comisie de anchetă privind casele şefului statului, Traian Băsescu, 
după care va preciza dacă umaniştii susţin sau nu această iniţiativă. 

• Un grup de senatori PSD (Antonie Iorgovan, Ion Solcanu, Otilian Neagoe, 
Şerban Nicolae, Doru Ioan Tărăcilă, Ioan Moraru) depun la Parchetul Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie un denunţ penal împotriva „cetăţeanului Traian 
Băsescu, în calitate anterioară de primar general al Capitalei“, în care îl acuză 
de fals în declaraţii, uz de fals şi abuz în serviciu. 

• Biroul Executiv al Acţiunii Populare aprobă propunerea de continuare a cola-
borării cu forţe politice de orientare populară în cadrul Alianţei Populare 
Creştin-Democrate, ca primă etapă în vederea unificării acestor forţe într-un 
singur partid. 

16 februarie 
• Liderii Călin Popescu-Tăriceanu (PNL), Emil Boc (PD), Markó Béla (UDMR) şi 

Dan Voiculescu (PUR) semnează Protocolul de funcţionare a Coaliţiei guver-
namentale, valabil pe durata actualei legislaturi. Documentul prevede crearea 
unor foruri de conducere ale Coaliţiei la nivel naţional, local, în guvern şi în 
cele două Camere ale Parlamentului. Forul de decizie este Consiliul Naţional 
al Coaliţiei (CNC), format din preşedinţii PNL-PD, UDMR şi PUR, alături de 
câte un reprezentant al fiecăruia dintre cele patru partide. 

17 februarie 
• Preşedintele PUR, Dan Voiculescu, solicită preşedintelui Traian Băsescu şi 

CSAT, printr-o scrisoare, desecretizarea dosarului „Dunărea“ din arhiva SIE. 
Prin acest demers, preşedintele PUR afirmă că doreşte să se asigure că există 
un acces liber al opiniei publice la datele respective, astfel încât să se demon-
teze acuzaţiile care i se aduc cu privire la colaborarea sa cu Securitatea. 

• Preşedintele României, Traian Băsescu, primeşte vizita de rămas bun a E.S. 
Jack Dyer Crouch, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. Pre-
şedintele Băsescu a mulţumit ambasadorului Crouch pentru contribuţia avută 
la intensificarea relaţiilor bilaterale şi i-a urat succes în noua sa funcţie. 

18 februarie 
• Deputatul Cozmin Guşă, preşedintele Initiaţivei 2003, afirmă că nu exclude 

ideea de a crea o formaţiune politică. 
• Şeful diplomaţiei române, Mihai-Răzvan Ungureanu, întreprinde o vizită la 

Vârşeţ, în Banatul Sârbesc, al cărei principal moment este inaugurarea Consu-
latului General al României în această zonă în care trăieşte o importantă co-
munitate de români. Cu acest prilej, este instalat şi consulul general al Româ-
niei la Vârşeţ, Gabriel Nicola. În cadrul vizitei, Mihai-Răzvan Ungureanu a 
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purtat convorbiri cu ministrul de externe al Uniunii Serbia şi Muntenegru, 
Vuk Draskovici, pe teme privind dialogul politic bilateral şi relansarea relaţi-
ilor economice dintre cele două ţări, cooperarea în plan regional şi european, 
inclusiv modalităţile prin care România poate susţine Serbia şi Muntenegru 
pentru integrarea în structurile europene şi euroatlantice. 

19 februarie 
• Principele Radu, reprezentantul special al Guvernului României pentru inte-

grare, cooperare şi dezvoltare durabilă, începe o vizită oficială la Abu Dhabi, 
Dubai, Al Ain şi Sharjah, proiectată să dureze 5 zile. Vizita are loc la invitaţia 
şeicului Abdullah bin Zayed al Nahyan, ministrul informaţiilor şi culturii din 
Emiratele Arabe Unite. 

19-20 februarie 
• Preşedintele României, Traian Băsescu, participă timp de două zile, la Bruxel-

les, la lucrările reuniunii la nivel înalt a Consiliului Nord-Atlantic, desfăşurate 
la cartierul general al NATO. În cadrul summit-ului, preşedintele Băsescu sus-
ţine un discurs în prima parte a reuniunii dedicate dialogului NATO-Ucraina 
şi participă la un dejun de lucru al şefilor de state şi guverne, prezidat de Se-
cretarul General NATO, Jaap de Hoop Scheffer. De asemenea, preşedintele Ro-
mâniei are întrevederi cu omologul său francez, Jacques Chirac, cu prim-minis-
trul Danemarcei, Anders Fogh Rasmussen, şi cu membrii delegaţiei şi repre-
zentanţei militare a României la NATO. Din delegaţie fac parte ministrul aface-
rilor externe, Mihai-Răzvan Ungureanu, consilierii prezidenţiali Andrei Pleşu 
şi Adriana Săftoiu, precum şi consilierul de stat Constantin Degeratu. 

21 februarie 
• Parlamentarii liberali şi democraţi depun la conducerile Senatului şi Camerei 

Deputaţilor solicitarea de înfiinţare a unei Comisii parlamentare de anchetă pen-
tru evaluarea activităţii SRR şi SRTV, care să lămurească felul cum s-a îndeplinit 
mandatul de serviciu public de către cele două societăţi, să controleze actul ma-
nagerial şi performanţele instituţionale ale societăţilor supuse controlului parla-
mentar, să verifice activitatea financiar-contabilă a societăţilor, modalitatea de 
aplicare a legislaţiei în domeniul audiovizualului şi a deciziilor emise de CNA. 

• Senatorii decid cu 88 de voturi „pentru”, trei „împotrivă“ şi 29 de abţineri că 
foştii miniştri nu vor mai beneficia de protecţie specială pentru actele săvâr-
şite în timpul mandatului lor, punerea lor sub urmărire penală pentru infrac-
ţiunile săvârşite cât au fost membri ai guvernului făcându-se potrivit norme-
lor de procedură penală. 

• Prefectul judeţului Botoşani, liberalul Ion Diaconu, demisionează din funcţie 
pe motive de sănătate, la o lună după numire. 

22 februarie 
• Deputaţii aprobă cu 128 de voturi „pentru“ Ordonanţa de Urgenţă – adoptată 

anterior de Senat – prin care se suspendă pentru 90 de zile preluarea datori-
ilor RAFO şi CAROM Oneşti de către AVAS. 
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• Comisia Europeană face public avizul său favorabil asupra aderării la UE a 
Bulgariei şi României şi a finalizării Tratatului de aderare în februarie 2005. 

23 februarie 
• Senatorii şi deputaţii se reunesc în şedinţă comună pentru stabilirea compo-

nenţei finale a Comisiilor parlamentare de control SRI şi SIE. 
• Preşedintele Traian Băsescu declară la întoarcerea de la summit-ul NATO de la 

Bruxelles, că reuniunea a fost „o reuşită deplină“, marcând intrarea într-o 
etapă a deplinei colaborări între SUA şi Europa. La Bruxelles au fost analizate 
situaţiile din Afganistan, Irak şi din Balcanii de Vest, precum şi evoluţiile vi-
itoare ale NATO. 

24 februarie 
• Vicepreşedintele PD, Radu Berceanu, declară că democraţii vor să aibă unele 

clarificări cu liderii Internaţionalei Socialiste (IS) privind sprijinul acordat de 
această structură pentru PSD în campania electorală, motiv pentru care PD nu 
participă la reuniunea socialiştilor europeni de la Stockholm. 

• Senatul îl alege cu 70 de voturi „pentru“ în funcţia de secretar general pe re-
prezentantul Alianţei PNL-PD, Dan Vasiliu. Contracandidata sa, Constanţa 
Călinoiu (PSD), obţine numai 63 de voturi. 

• Un grup de 111 deputaţi PSD şi 35 de deputaţi PRM semnează pentru iniţie-
rea unei Comisii de anchetă privind situaţia locativă a şefului statului. Potri-
vit deputatului PSD, Eugen Nicolicea, scopul comisiei ar fi acela de a lămuri 
toate aspectele semnalate de presă şi care aduc atingere imaginii instituţiei 
prezidenţiale. 

25 februarie 
• Preşedintele interimar al democraţilor, Emil Boc, afirmă într-un interviu că, 

după Congresul PD din mai, PNL şi PD vor face paşi importanţi pe linia unifi-
cării sau fuziunii. „Problema doctrinară, adaugă şeful democrat, este o chesti-
une secundară, care se va aborda cu ocazia discuţiilor de după congresul PD“. 

• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu semnează noi decizii de numire şi elibe-
rare din funcţie a unor secretari şi subsecretari de stat. Astfel, la conducerea 
Autorităţii Naţionale pentru Tineret, premierul l-a numit pe Karoly Borbely. 
Constantin Liviu Cepoi a fost numit vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale 
pentru Sport. Nicolae Ivan a fost numit în funcţia de responsabil naţional cu 
autorizarea finanţării PHARE, ISPA şi SAPARD. 

26 februarie 
• Guvernul organizează o reuniune de lucru cu reprezentanţii Băncii Mondiale 

(BM). Sunt prezenţi Owaise Saadat, şeful Biroului BM în România, Anand 
Seth, directorul de ţară pentru România al BM, precum şi o delegaţie de ex-
perţi de la Washington. Participă şi Jonathan Scheele, şeful Delegaţiei CE, şi 
Graeme Justice, reprezentant FMI în România. În urma discuţiilor purtate, s-a 
hotărât încheierea, în luna iulie, a unui Parteneriat Strategic de ţară pentru pe-
rioada 2005-2009. 
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27 februarie 
• Comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, soseşte la Bucureşti pentru o 

vizită de trei zile. Comisarul european are întâlniri oficiale cu autorităţile de la 
Bucureşti: preşedintele Traian Băsescu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu şi 
ministrul afacerilor externe, Mihai-Răzvan Ungureanu. Oficialul european re-
marcă voinţa vizibilă de reformă în domeniul justiţiei, precum şi în eradicarea 
marii corupţii şi recomandă menţinerea ritmurilor acestor reforme. 

28 februarie 
• Are loc prima şedinţă a CSAT sub conducerea lui Traian Băsescu, în cadrul 

căreia se hotărăşte, printre altele, declasificarea arhivei fostei întreprinderi de 
Comerţ Exterior (ICE) „Dunărea“. 

1 martie 
• Comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, declară în cadrul unei confe-

rinţe de presă, că principalele probleme de rezolvat pentru menţinerea terme-
nului fixat de aderare, 1 ianuarie 2007, sunt: nivelul ridicat al corupţiei, siste-
mul nereformat al justiţiei, Consiliul Concurenţei. În acelaşi sens a vorbit şi ra-
portorul Parlamentului European pentru România, Pierre Moscovici, care a 
declarat, în aceeaşi zi, că „România mai are de lucrat“. „Aderarea poate fi 
amânată, însă nu spun că o vom face“, a adăugat Moscovici. 

2 martie 
• Preşedintele Traian Băsescu anunţă într-un interviu acordat agenţiei Reuters 

şi preluat de BBC că intenţionează să declanşeze procedurile pentru organiza-
rea alegerilor anticipate, astfel încât ele să se desfăşoare în luna septembrie a 
acestui an. Ideea se bucură de susţinerea PNL şi PD, în vreme ce opoziţia, 
PSD şi PRM, consideră alegerile anticipate inoportune. 

• Biroul Permanent Naţional (BPN) al PD îşi exprimă sprijinul total pentru mi-
nistrul justiţiei, Monica Macovei, în demersurile întreprinse în lupta împo-
triva corupţiei. 

3 martie 
• Plenul Senatului îl validează, prin vot deschis, cu 100 voturi pentru şi o abţi-

nere, pe Gheorghe Suhan ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii 
(CSM), în locul procurorului Ioan Amariei, şef al PNA. 

• Este anunţată într-o conferinţă de presă candidatura pentru Primăria Capita-
lei a lui Radu Munteanu, preşedintele organizaţiei URR Bucureşti, din partea 
PNŢCD. 

• Tribunalul Bucureşti emite mandate de arestare pentru 25 de zile pe numele 
omului de afaceri Corneliu Iacobov şi al ex-directorului RAFO, Toader 
Găureanu, amândoi implicaţi în cazul RAFO. Decizia este salutată de parti-
dele coaliţiei şi întâmpinată cu rezerve de PSD, care pledează pentru aplicarea 
prezumţiei de nevinovăţie. 
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4 martie 
• Conducerea PD are o întrevedere cu lideri ai Partidului Socialist European 

(PES), în scopul clarificării relaţiei PD cu IS, după ce acest for a sprijinit PSD 
în campania electorală de anul trecut. Şeful delegaţiei PES, Jan Marinus 
Wiersma, le-a explicat democraţilor că, în campania electorală de anul trecut, 
pentru IS a fost „greu de gestionat“ relaţia cu două partide social-democrate, 
aflate în conflict unul cu celălalt. 

5-6 martie 
• Sâmbătă şi duminică are loc Congresul PNŢCD, în urma căruia se produc mo-

dificări în conducerea, structura şi titulatura partidului. Congresul decide cu 
947 de voturi „pentru“, 24 de voturi „împotrivă“ şi 11 abţineri constituirea 
Partidului Popular Creştin Democrat (PPCD), rezultat al absorbţiei, de către 
PNŢCD, a URR. Delegaţii la Congresul PNŢCD se pronunţă şi asupra rapor-
tului preşedintelui Gheorghe Ciuhandu referitor la activitatea desfăşurată de 
la alegerea sa la conducerea partidului, în august 2004, precum şi asupra unui 
raport privind situaţia financiară a partidului. La Congresul de unificare din-
tre PNŢCD şi URR se stabileşte şi noua conducere a formaţiunii politice. Ast-
fel, preşedinte este Gheorghe Ciuhandu, prim-vicepreşedinte – Şerban 
Bubenek, secretar general – Adrian Pop, preşedinte CNC şi vicepreşedinte – 
Marian Miluţ (fostul candidat AP la preşedinţie), iar vicepreşedinţi – Mihai 
Marinescu, Cosmin Alexandru, Claudiu Cristea, Ion Caramitru, Andrei 
Dimitriu, Crinu Nicolae Şandru, Viorel Sasca, Zoe Rădulescu, Adrian Orza, 
Şerban Rădulescu. 

7 martie 
• Ministrul de externe, Mihai-Răzvan Ungureanu, anunţă într-o conferinţă ex-

traordinară de presă, declanşarea unei campanii de „curăţenie“ în MAE. Din 
totalul de 79 de angajati ai MAE care ar urma să fie pensionaţi în perioada ur-
mătoare, 23 lucrează în centrala MAE, iar rechemaţi în ţară vor fi 19 ambasa-
dori, 10 şefi de misiune, 5 consuli generali, 17 diplomaţi şi 15 angajaţi ai misi-
unilor României în străinătate. 

8 martie 
• Sorin Vicol (PUR), fost şef al Autorităţii Naţionale de Control, este numit se-

cretar de stat la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (ANRS). 
• Comisiile juridice reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului îl validează pe 

Dorin Dan Lazea, propus de PD, pentru funcţia de membru în Colegiul CNSAS. 

9 martie 
• Parlamentul validează Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI. 
• Plenul Parlamentului aprobă cu 184 de voturi „pentru“, 42 de voturi „împo-

trivă“ şi 66 de abţineri, constituirea Comisiei parlamentare de anchetă privind 
evaluarea activităţii SRTV şi SRR. 
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9-10 martie 
• Are loc vizita preşedintelui Traian Băsescu în SUA. Miercuri, preşedintele 

american George W. Bush îl primeşte pe Traian Băsescu la Casa Albă, unde 
cei doi poartă discuţii legate de lupta împotriva corupţiei din administraţia 
românească, de configuraţia strategică a zonei Mării Negre şi de politicile 
americane legate de această zonă, de situaţia din Moldova, precum şi de rela-
ţiile româno-americane, inclusiv situaţia privind ridicarea vizelor. La sfârşitul 
întrevederii, preşedintele Bush declară că este impresionat de calităţile preşe-
dintelui român „care crede în transparenţă şi statul de drept“. 

10 martie 
• CNSAS preia de la SRI, primele cinci tone din arhiva fostei Securităţi, pe care 

le-a depozitat la noul sediu al Consiliului din comuna Popeşti-Leordeni. 

10-11 martie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu participă la Madrid, la summit-ul interna-

ţional desfăşurat sub înaltul patronaj al Regelui Spaniei Juan Carlos I şi orga-
nizat pentru a marca un an de la tragicul atentat din capitala spaniolă, soldat 
cu moartea a 192 de persoane, din care 16 români. Premierul român are o serie 
de întâlniri cu omologul său spaniol José Luis Zapatero şi cu alte oficialităţi. 

11 martie 
• Gheorghe Ciuhandu, preşedintele PPCD, solicită Camerei Deputaţilor, Sena-

tului, guvernului şi Preşedinţiei promovarea în regim de urgenţă şi actualiza-
rea proiectului Legii Lustraţiei, depus în 27 mai 1999 la Camera Deputaţilor. 

12 martie 
• Are loc Consiliul Naţional al Partidului România Mare, care decide schimbarea 

titulaturii partidului, precum şi a conducerii. Astfel, Partidul România Mare se 
transformă în Partidul Popular România Mare, de orientare conservatoare, mo-
derată, naţională, populară şi creştină. Corneliu Vadim Tudor ia hotărârea de a 
se retrage de la şefia activă a partidului, creând funcţia de preşedinte onorific. 
În funcţia de preşedinte al PPRM este ales candidatul unic Corneliu Ciontu. 

• Se împlinesc 15 ani de la lansarea Proclamaţiei de la Timişoara, prilej cu care 
Societatea Timişoara organizează o serie de festivităţi. La acestea iau parte Re-
gele Mihai şi Regina Ana, şi preşedintele României, Traian Băsescu. 

• Consiliul Naţional al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) decide la Târgu 
Mureş să retrimită Parlamentului proiectele de lege privind autonomia Ţării 
Secuilor, a precizat Lászlö Tókes, preşedintele CNMT, reales în această funcţie 
după ce, cu câteva ore înainte, anunţase că demisionează. 

13 martie 
• Purtătorul de cuvânt al PSD, Titus Corlăţean, declară că PSD nu exclude o cola-

borare cu PPRM, în măsura în care evoluţiile din PPRM vor merge în direcţia 
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democratizării, a valorilor europene şi chiar a ideologiei populare. Corlăţean 
apreciază că decizia lui Corneliu Vadim Tudor de a se retrage de la preşedinţia 
PRM „a surprins pe multă lume la nivelul peisajului politic românesc“, dar ar 
putea să aibă consecinţe benefice din perspectiva interesului general. 

15 martie 
• Preşedintele Traian Băsescu şi preşedintele Colegiului CNSAS, Gheorghe 

Onişoru, stabilesc preluarea integrală a arhivei fostei Securităţi în cel mai scurt 
timp, inclusiv microfilmele. Gheorghe Onişoru precizează că, cinci zile, CNSAS 
a preluat peste 86 000 de dosare, adică mai mult decât în ultimii patru ani. 

15-16 martie 
• Peste 41 de lideri mondiali sunt prezenţi la Ierusalim la inaugurarea noului 

Muzeu al Holocaustului „Yad Vashem“. România este reprezentată de o dele-
gaţie condusă de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, din care fac parte Bog-
dan Olteanu, ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, ministrul culturii, Mona 
Muscă şi numeroase alte oficialităţi. 

16 martie 
• Fostul lider al PSDR, Sergiu Cunescu, încetează din viaţă chiar în ziua în care 

împlinea 82 de ani. Sergiu Cunescu a reînfiinţat, imediat după decembrie 
1989, Partidul Social Democrat Român, unul dintre cele trei partide istorice, 
alături de PNŢ şi PNL. 

• Preşedintele Partidului Iniţiativa Naţională (PIN), Cozmin Guşă declară că for-
maţiunea politică pe care o conduce nu se integrează într-o „doctrină clasică“, 
deoarece aceasta ar limita posibilitatea PIN de reformare a sistemului românesc. 

17 martie 
• Plenul Senatului aprobă cu 76 de voturi „pentru“, 14 „împotrivă“ şi 16 abţi-

neri, Proiectul de Lege prin care se prevede reducerea competenţei PNA nu-
mai la cazurile privind marea corupţie 

• Horia-Roman Patapievici îşi prezintă demisia din CNSAS, ca urmare a numi-
rii sale în funcţia de director al Institutului Cultural Român. 

• Adriean Videanu, ministru de stat însărcinat cu coordonarea activităţilor din 
domeniul economic, îşi prezintă demisia din cabinetul premierului Călin 
Popescu-Tăriceanu. Motivul invocat este implicarea, în calitate de candidat, în 
campania electorală pentru Primăria Generală Bucureşti. 

18 martie 
• Adriean Videanu îşi lansează, la Sala Mare a Teatrului Naţional, candidatura 

pentru Primăria Bucureştiului. 
• Preşedintele PPCD, Gheorghe Ciuhandu, îi transmite preşedintelui Traian 

Băsescu o scrisoare deschisă pe tema Legii lustraţiei, propunându-i un refe-
rendum în acest sens, dacă Parlamentul refuză să promoveze o astfel de lege. 
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20 martie 
• În funcţia de ministru de stat însărcinat cu coordonarea activităţilor din do-

meniul economic, deţinută anterior de Adriean Videanu, este numit Gheorghe  
Seculici, care depune jurământul la Palatul Cotroceni, în faţa preşedintelui 
Traian Băsescu. 

• Sunt date publicităţii două evaluări, făcute de organisme internaţionale, ale 
gradului de corupţie instituţională din România. Cele două rapoarte sunt rea-
lizate de Freedom House, respectiv Transparency International. Raportul 
Transparency International este de fapt un audit făcut la comanda Ministeru-
lui Justiţiei, care a dorit un bilanţ al instituţiilor angrenate în procesul de era-
dicare a corupţiei şi a strategiei anticorupţie, în perioada 2000-2004 şi face o 
analiză generală în domeniul respectiv, cu un accent particular asupra PNA. 
Documentul menţionează ineficienţa şi lipsa de autonomie a acestei instituţii, 
începând cu modalităţile concrete de instrumentare a cazurilor – una dintre 
soluţiile propuse este, de altfel, mărirea personalului la acest nivel – şi ajun-
gând la persoanele neanchetate, deşi prezente în dosarele ajunse deja în in-
stanţe. Pe de altă parte, raportul sugerează necesitatea combinării laturii de 
combatere cu aceea de prevenire a corupţiei, propunând transformarea insti-
tuţiei într-un Parchet pentru Prevenirea şi Combaterea Corupţiei. 

21 martie 
• Preşedintele Traian Băsescu se întâlneşte în cadrul unei vizite oficiale cu pre-

şedintele Republicii Federale Germania, Horst Kohler, şi cu cancelarul 
Gerhard Schröder. Şeful statului român a încercat să clarifice anumite suspici-
uni cu privire la capacitatea României de a-şi îndeplini obligaţiile asumate în 
cadrul negocierilor de aderare la UE. Cancelarul german, Gerhard Schröder, a 
declarat că sprijină România în calendarul său de aderare, ţinând cont şi de 
„progresele remarcabile“ făcute în cele trei domenii nevralgice: concurenţa, 
independenţa justiţiei şi combaterea corupţiei. 

• Redactorul-şef al cotidianului Adevărul, Cristian Tudor Popescu, şi cei trei re-
dactori-şefi adjuncţi, Adrian Ursu, Bogdan Chirieac şi Lelia Munteanu, îşi 
anunţă într-o conferinţă de presă, demisia de la ziar, după ce au fost înlocuiţi 
din Consiliul de Administraţie. 

• Preşedintele PPCD Brăila, Gheorghe Chiru, declară că 37 de organizaţii ale fi-
lialei judeţene ale PUR Brăila au trecut la PPCD. 

• Reporterul Marie Jeanne Ion şi cameramanul Sorin Dumitru Mişcoci, de la 
Prima TV, precum şi reporterul Ovidiu Ohanesian, de la cotidianul România Li-
beră sunt răpiţi în cursul serii la Bagdad. Preşedintele României prezidează o re-
uniune specială dedicată crizei provocate de dispariţia celor trei jurnalişti ro-
mâni în Irak. Traian Băsescu convoacă o şedinţă operativă cu scopul de a ţine 
sub control, observaţie şi analiză acţiunea de recuperare a celor trei ziarişti. 

22 martie 
• PSD depune la Camera Deputaţilor o moţiune simplă cu tema „Deprofe-

sionalizarea şi politizarea administraţiei publice, principii ale guvernării 
Tăriceanu“ semnată de 96 de deputaţi ai partidului. PSD solicită demiterea 
ministrului administraţiei şi internelor, Vasile Blaga. 
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• Omul de afaceri Omar Hayssam, membru PSD şi prieten cu lideri din acest 
partid, confirmă că a primit două telefoane de la presupuşii răpitori, care 
l-ar fi întrebat dacă poate plăti câte 1 000 000 $ pentru fiecare ziarist şi 
pentru ghidul acestora. La Bagdad, reprezentanţii României şi cei ai forţelor 
aliate sunt în stare de alertă maximă, iar serviciile speciale încearcă să adune 
informaţii care să ducă la descoperirea locului în care sunt ţinuţi ostaticii 
români. 

• Fostul preşedinte, Ion Iliescu, se prezintă la Secţia Parchetelor Militare, după 
ce fusese citat de două ori să vină pentru audieri în dosarul Revoluţiei. 
Iliescu refuză să facă orice comentariu în privinţa discuţiei cu magistraţii. 
Conform anumitor surse citate în presă, interogatoriul a vizat perioada ime-
diat următoare fugii cuplului Ceauşescu, evenimentele de la Televiziune etc. 
Deputaţii hotărăsc pedepsirea calomniei cu amenda de la 2 500 000 la 
130 000 000 lei, eliminând pedeapsa cu închisoarea din Ordonanţa de modifi-
care a Codului Penal. 

23 martie 
• Comisia comună pentru controlul execuţiei bugetare a Curţii de Conturi pe 

anul 2003 îşi alege conducerea: Eugen Nicolăescu (PNL) – preşedinte, Mihai 
Tănăsescu (PSD– vicepreşedinte şi Aurel Olăreanu (PD) – secretar. 

23-24 martie 
• Preşedintele României, Traian Băsescu, efectuează o vizită oficială în Italia. 

24 martie 
• Liderul PNL din Camera Deputaţilor, Eugen Nicolăescu, declară că deputaţii 

coaliţiei majoritare au votat, în Comisia de buget şi finanţe, împotriva Ordo-
nanţei de Urgenţă nr. 101/2004, prin care datoriile RAFO şi CAROM sunt 
transformate în creanţe la AVAS. 

• Un sondaj de opinie realizat de INSOMAR indică următorul clasament al par-
tidelor parlamentare: 55,2% pentru Alianţa PNL-PD, 27,4% – PSD, 8,9% – 
PPRM, 5,5% – UDMR, iar sub pragul electoral s-ar afla PUR cu doar 1%. 

25 martie 
• Europarlamentarul german Markus Ferber propune printr-un amendament la 

Raportul Moscovici, amânarea cu un an a integrării României în Uniunea Eu-
ropeană, în situaţia în care criteriile de aderare nu vor fi îndeplinite la data 
programată pentru intrarea în vigoare a Tratatului cu UE. 

26 martie 
• Guvernul decide constituirea unui Grup interministerial de lucru, un orga-

nism fără personalitate juridică, ce va funcţiona pe lângă Cancelaria primu-
lui-ministru, pentru coordonarea elaborării, perfecţionării şi implementării le-
gislaţiei în domeniul restituirii proprietăţii imobiliare confiscate în mod abu-
ziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 
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• Ministrul justiţiei, Monica Macovei, prezintă într-o şedinţă extraordinară de 
guvern strategiile pentru reforma justiţiei şi pentru lupta anticorupţie, pre-
cum şi planurile de acţiune aferente acestora. 

27-28 martie 
• Preşedintele Traian Băsescu îi vizitează pe militarii români aflaţi în Irak şi în 

Afganistan. Şeful statului este însoţit în această deplasare de şeful Statului 
Major General, gral. Eugen Bădălan, de consilierul de stat Constantin 
Degeratu şi de şeful Direcţiei Informaţii Militare, Sergiu Medar. 

28 martie 
• Este dat publicităţii un sondaj de opinie realizat de CURS, care indică următo-

rul clasament al intenţiilor de vot: 48% – Alianţa D.A. PNL-PD, 30% pentru 
PSD, 8% au indicat PPRM, 5% – UDMR, 3% – PUR, 2% – PNŢCD. 

29 martie 
• Partidul Iniţiativa Naţională (PIN) se înscrie oficial la Tribunalul Municipiului 

Bucureşti. Conform preşedintelui partidului, Cozmin Guşă, PIN este singura 
formaţiune politică înregistrată care prevede în statut că nu sunt acceptaţi ca 
membri foştii nomenclaturişti şi securişti. Dosarul de înscriere conţine peste 
26 000 de semnături, PIN neîntâmpinând nici o dificultate în demersul de in-
trare în legalitate. Semnul electoral al partidului este ursul, iar culorile distinc-
tive, roşu şi negru. 

• Camera Deputaţilor respinge moţiunea simplă cu tema „Deprofesionalizarea 
şi politizarea administraţiei publice, principii ale guvernării Tăriceanu“, sem-
nată de 96 de deputaţi PSD, prin care acest partid solicită demiterea ministru-
lui administraţiei şi internelor, Vasile Blaga. Moţiunea este respinsă cu 159 de 
voturi, în favoarea textului pronunţându-se 97 de deputaţi. 21 s-au abţinut. 

30 martie 
• Omar Hayssam declară că trimite un negociator spre Irak care ar urma să sta-

bilească modul de plată a răscumpărării, mai precis a 4 000 000 $, despre care 
acelaşi Hayssam pretinde că i-ar fi fost ceruţi în schimbul libertăţii celor trei 
jurnalişti români şi a însoţitorului lor. 

31 martie 
• Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Joaquin Navarro-Valls, anunţă că Papa 

Ioan Paul al II-lea este într-o stare critică şi că sănătatea sa cunoaşte o degra-
dare rapidă.  

 


